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               БҰЙРЫҚ                ПРИКАЗ 

               02.09.2021                                      № 467 
  

              Алматы қаласы                   город Алматы 

 

 

 

О присуждении 

степени доктора философии (PhD) 

  

  

В соответствии с Правилами присуждения степеней, утвержденный приказом 

Министра образования и науки Республики Казахстан от 31.03.2011 г. №127 (в 

редакции приказа Министра образования и науки РК от 09.03.2021 г. №98), 

Положением о Диссертационном совете, утвержденным решением Правления НАО 

«КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова» №9 от 01.06.2021г. и на основании решения 

Диссертационного совета по специальности 6D110200 - «Общественное 

здравоохранение» по защите диссертации Жандосова Олжаса Каиртаевича на тему: 

«Эпидемиология рака желудка в Республике Казахстани  в г. Алматы» по 

специальности 6D110200- «Общественное здравоохранение» (протокол №4 от 

17.08.2021 г.) ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Присудить Жандосову Олжасу Каиртаевичу степень доктора философии 

(PhD) по специальности 6D110200- «Общественноездравоохранение». 

2. Выдать Жандосову Олжасу Каиртаевичу диплом о присуждении степени 

доктора философии (PhD) в установленном порядке. 

  

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 

корпоративному развитию У. Датхаеву. 

 Основание: Служебная записка председателя Диссертационного совета по 

специальности 6D110200-«Общественноездравоохранение» М. Кульжанова. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Издатель ЭЦП - ҰЛТТЫҚ КУӘЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚ (GOST), НУРГОЖИН ТАЛГАТ, 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С. Д. АСФЕНДИЯРОВА", BIN181240006407 

 
https://short.salemoffice.kz/MVHo9d 

Электрондық құжатты тексеру үшін: https://salemoffice.kz/verify мекен-жайына өтіп, қажетті 

жолдарды толтырыңыз. Электрондық құжаттың көшірмесін тексеру үшін қысқа сілтемеге өтіңіз 

немесе QR код арқылы оқыңыз. Бұл құжат, «Электрондық құжат және электрондық цифрлық 

қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтарда шыққан Заңының 7-

бабының 1-тармағына сәйкес, қағаз құжатпен тең дәрежелі болып табылады. / Для проверки 

электронного документа перейдите по адресу: https://salemoffice.kz/verify и заполните 

необходимые поля. Для проверки копии электронного документа перейдите по короткой ссылке 

или считайте QR код. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об 

электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном 

носителе. 
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               БҰЙРЫҚ                ПРИКАЗ 

               02.09.2021                                      № 467 
  

              Алматы қаласы                   город Алматы 

 

 

Философия докторы (PhD) 

дәрежесін беру туралы 

  
 

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің 31.03.2011 ж. 

№127 бұйрығымен бекітілген (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің 09.03.2021ж. №98 бұйрығының редакциясы негізінде) дәрежелер беру 

ережелеріне, 01.06.2021ж. № 9 хаттама «С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық 

медицина университеті» КеАҚ Басқармасының шешімімен бекітілген 

Диссертациялық кеңес туралы ережеге және 6D110200 - «Қоғамдық денсаулық 

сақтау» мамандығы бойынша Жандосов Олжас Каиртаевичтің «Қазақстан 

Республикасында және Алматы қаласындағы асқазан қатерлі ісігінің 

эпидемиологиясы» тақырыбындағы диссертацияны қорғау бойынша 6D110200 - 

«Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы бойынша Диссертациялық кеңестің 

шешіміне (17.08.2021 ж., №4 хаттама) сәйкес БҰЙЫРАМЫН: 

1. Жандосов Олжас Каиртаевичке 6D110200 - «Қоғамдық денсаулық сақтау» 

мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесі берілсін. 

2. Белгіленген тәртіпте Жандосов Олжас Каиртаевичке философия докторы 

(PhD) дәрежесін беру туралы диплом берілсін. 

  

Осы бұйрықты қадағалау корпоративтік даму бойынша проректор У.Датхаевқа 

жүктелсін. 

 Негіздеме: 6D110200 - «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы бойынша 

Диссертациялық кеңестің төрағасы М. Кульжановтің қызметтік хаты. 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Издатель ЭЦП - ҰЛТТЫҚ КУӘЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚ (GOST), НУРГОЖИН ТАЛГАТ, 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С. Д. АСФЕНДИЯРОВА", BIN181240006407 

 
https://short.salemoffice.kz/r9OXuI 

Электрондық құжатты тексеру үшін: https://salemoffice.kz/verify мекен-жайына өтіп, қажетті 

жолдарды толтырыңыз. Электрондық құжаттың көшірмесін тексеру үшін қысқа сілтемеге өтіңіз 

немесе QR код арқылы оқыңыз. Бұл құжат, «Электрондық құжат және электрондық цифрлық 

қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтарда шыққан Заңының 7-

бабының 1-тармағына сәйкес, қағаз құжатпен тең дәрежелі болып табылады. / Для проверки 

электронного документа перейдите по адресу: https://salemoffice.kz/verify и заполните 

необходимые поля. Для проверки копии электронного документа перейдите по короткой ссылке 

или считайте QR код. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об 

электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном 

носителе. 

 


